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VAI\TDPOSTEN
*

Iropsrådsformand: vieeindsp. Svenrl

Tropsleder: lærer Preben E. Jensen,
Ta, 0ddvar Lindsel, Mosebakken 7.

Jørgen Skude, Drosselvej 5.
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SKIBSSIDEN

april 1920.
æt!.å-

Nlelsen, Fasanvej 1r, tIf. 899.
fngernannsvej 9, tlf. 362.

Marts bl-ev en stillle månec1 speiderrnæssigt. I
Nrgie hvilede ur1 efter strabadserne orn-

kring styrkelsen af troppens økonomi,
andre ha.r ment, åt vejret ikke krar

været særl1g indbydende, selv om vi
må erkende, at kulrlegrader og

snemængder har været af behag,elig
art, når man tager det lange tid.srum mer-l snedækket jord i betragtning.
Påsken gav heller ikke de store muligheder for istandsættelse af
både; men der er begyndt,

Tilrettelæg nu den kommende tid, så skole, båd o*l andet spejrlerar-
be jde kan b1i-ve tirlsmæsslgt rietigt fordelt: oS riet kan medf øTe)

at I ikke a lle arbejder f. eks.'oå. båden sar.itirtig, men a11igevel
når jeres dagli§e tørrt, så vi kan glær1es overet hurtigt og godt
udf ørt arbe j d.e .

Vi har også I'DIVJi| l rlenne måned, oq her skulle r1e1ta,ge1se af a1le
troppens spejdere gerne fø1ge det næsten traCitionelle alle del-
tager, bI. a. fordi spejrlerbevægelsen ve1 stadig ska,l række ur1
x-lver det lokele pla.n.
Dette kræver for nogle lidt større ånergiudfoldelse, for anrlre en

indsnævr1ng a.f interesseområder, men for alle en op-frislaring af
det primitlve i spejclerllvet,.hvor man også stiltes over for opga.-

ver, som kan l-øses ud fra et velvilligt bredt opmærksomhedsom-rå.de

i ens dagllge tilværeLse.
Enhver turnering har sine f4ste opgaverl oe nå.r: der let ka.n opstå
tid,nød merl hensyn til træning i de enkelte ting, må.pa.truljens mer1-

lemmer påta-ee sig forskelliee bestemte opgave-r, så de ved.,hvad i.le

skal g,Øye og vlgtiÅstr hvorOan det skal gØres. Pl. er den,man først
henvenrfer sig til, hvis rlet kniberr oE det må. også. være ham, cler

er arienteret ofir at tingene er i c-rrlen.

i,!
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JUNG. Og SKO.IIMANDSTURNERINGEN

havde i år 2 mål: 1 at fj-nde frem til rlerr der havde ret ti1 nt
hjemfør8Svend Gønges"pengesæk. 2 ucltagelse ti1 la.nclsskovmand-stur-

turneringen 1970 på Sydfyn i slutninsen af jul1.
tr'ra korpsene i Vord.ingborg var der insen deltagelse mig bekendt,
og der er givet som grund, at indbydelsen herom kom med. et for kort
va-rsel. Dette har sikkert betydet noget for nos1e, men når mant

tager i betragtning, at mange spejrlerture er arrangeret med bety-
delig kortere varsel , frå det undre, at ingen fik lyst til at del-
tage.
Grunden til dem. manglende tilslutni-ng skal nok skrives i flertal

^k-+nuaneefersb-11eus, men når man tager i betraqtnlnq, at di-sse aruan-
gementer nærmest overbeskæftiger dets deltagere, kan det lkke være

ke&somhed, der holcler seniores på afstanrl.
§ky1rles clet?

at turneri-ngerne endnu kræver for meget rent fysisk ved en plaeerng
at, seniores ikke er særlig lnteresseret, når man skal uden for den

daglige gruppedannelse .

at øxmx man aecepterer en passlv rleltagerform fremfor clen aktive
( at 1øse opqaver kræver også ånc1e1ia/intellektuel aktivitet ) var
der nogen, der sagde snob? pj.

SKU

samlerles på landets kommunale valgd:rg for a.t udpege en repræ;-
sentant tll d"et kommende fri:tirlsnævn.
Samlingstedet for korpsene 1 Vord.ingborg storkommune rrar KFIIK"

hytte, hvor vi startede mei. en præsentatj-onr €rl kop kaffe og en

kort orienterlng om mulige emner. Ien skriftlize afstemning udp-ege-
de fr. lnger Marie Drøhse som korpselnes repuæsentant (Aiv. f. KFUK)

p.j.

Ulvsuncl ko1onne.. . . . .
holdt kolonnemørle i c'Le I'gules" hytte d. 12.7. t

hvor ttBusser$ efter samllngsaktivitet lagde for med ønskeligherlen
og muligheden for ekspaneion. Senere fremkom tt-§idorrr I,[øn me,1 et
forsla-g om at henlægge Jamboretten 1970 til ovennævnte Ø. Det blev
modta*get positivt, og vil 1nr1gå i de enclnu ikke færdige drøfte1ser,
D. 23.3. samlscles vi hos Skude, hvor for:skellige ting vedrørende
kolonnen blev drøftet. Skude genvalgtes som formand, Lawes som kas-
serer. Kolonnechefnosten (f.t.Bussi-'r) ga.v a.nlerlning for debat.
SKUDE senior fik overrakt korpsets hæderste.sn. . . tillykke.

pj.



onsdag l-
torso.a-g 2
torsdag 9
s@ndag L2

torsda.g L5
s6nd,a g L9

23-26
torsdag 31

1re 30
19, co
10 2n
14, oo

19,00
9 roo

19,0C,

tlandpost på Iviarienberg
Tropsmgde.
Jm hos Preben.
Sta.nd"erhejsning hvis vejret til-lader det.
Det afhænger helt af jer om vi l<an nå det.
Pf- møde hos Preben.'
Søndagstur på" havnen.
Dlvitionstu-rnering. Alle møder r
Stafos666e hos Preben.

Angående bådklarg gring,
A11e spejd.ere bedes være fl-ttige hvad. bådklargørang angå-r.

Det afhænger udelukkende af dig om vi når at holde stander:hejsn1ng
tjl den fastsatte ti-d. Derfor kan jeg kun se en udvej det er at
du rngd, din egen person møder op hv.r" efLermidoag og deltager. flit-
tigt "

Det må gøres klart at roan skal grunde to gange. rnden man gru-r1-
der skal man rens.c grundigt med salmiakspiritus således at alt
fedtet er fjernei" ldår: grundingen er overstået. skal man sØr.ge for
at smøre den sidste klat ma-ling på i tynce leg.

Til de kær:e læsere a_f der.te bl"do
vi har" i troppen fundeb ud af LU (s''-,ejder. eller Ta der hap for-

ladt troppen) gerne s-1rul-le betalc, et bestemt bel_Øb om året"
Yi har bestept at der skal være et mirritrunsbelø.0 om året på IOr0o

kroner on årct. llvis DU ikke beta-ler indcn sen 1. juni betr.ak-
ter vi- clet soia underordtnet or,r du får bladet" Gr:undon ti1 at vi
har indført denne orcltning cr Økononishe -ranshelighcder.
Endvid,ere beder vi dig on at sende nogle indslag til vandposten.

Se j ladsgr.upuen, meld e:::
vi har nu holdt et par mØder hvor vi har genneiirgåot de
forskellige lanterne typer. vi har også snakhet on nogle splejs-
ninger" og nogle former for knob.
Hvis der er nogle senio::spejderre son kunne tænke sig at brive

nedlem så er der en mulighed netop nr.i.
l'{ed sp e j d er hil scn .

ps. pour B" Eriksen har he:,crrå*"å*a3Et$åFn;n kort bemærk-
ning. Dog ikke noget ondt on Kaj }{ottke .

J c- takkor r,i^r[c
nening om at n?.n

Skal gæster have
cq;rm,: ?

gång e-. , ilen uhe i ,1.igvis e r
ikke bær.cr redningsvest
sær1igc r cttighcdc.r på

placlsen trang,I{vad er din
på Loscn men i jollerne?

sonnctjtogt?PulA pris fora_11e



, ."r r r: ? . r så ti1 at betale havnepenge, clieselolie
i: ^.:.i'I* 'i til Losen nec1" Ved d.u fomesten hvor man_

. f". 
-:*<]" "--;t penge d.er betaies i- hver hav:r for at iigge1' "- ' '-'.: .::, ,. .ti ' 'i der" (tit et<s. d,a vj- .rar fire nanc afstecl

i , ,-" l i Losen sidste år, b,curc;i;e vi or,rkr-ng {oroo
I ^ I kr. for en båd _ hva.d tror d_u så ikke det

Tanker on clet konnend.e S0l,i[,[ERT0Gf

Son sikkert aIle vecI, står clenne tid. i forårets og båd"kLargøringens .re€inr

Man skulle tro d.et var løgn, men clet er nu en gang sandt"
Selv om båd.ene end.nu ikke er kommet i vanrlet, så er Cet tid- al tænke på d-e

fornøjelserr sorn vi skal nyd-e til somner. Det har jeg gjort, og lesu.l-tatet er
d.a heller ikke helt ud.eblevet.

Årets sommertogt går igen til en stor internat;iora.L -e;r" Je:r,ne 13ang';ii
. Sø-7o, som er planlagt at find"e stecl ved T,inclelse .\or på 1,{Jct}angelanil"

Turen skal finrLe sterL i tiåen clen 26f7--efA-t97o. Selve iejren frncler stcct
3o/7-5f Aa97o, (alIe datoer or,i-ncI,). ?uren kos'ter i å-r' ;gerr 2co roc kr,,

" Je., du ser rigtig - kun 2oo kr. for d.enne helt fantastiske tr-u:'. ]I',,is C.u se},:
er i stand- til at gø::e cn tur, h..rcr d-u
får mad" næst:n hver dag - eller i hvert

q. ipFa_.4a._*-.r fal_C" hrre: fjerde C.ag -- så beies ilu hen_
rrend.e dig til und"ertegned.e,

i. -_.*.'" I
:' ,.r.'-.",. r Du må huske på, aL clet ikke lcu:n. e;. tii:., 

.-i i i" : ;;.-:^""'"' 
ir r/ rtv u r j!:!s r\ uL:. Y4 urr

^..*,;,,. 
., {..;."t d"in rnad., at d.er bruges per}ge" Del cr og_

,. ", , . l'.' så ti I rt hoie-l o hrr:-n6116hd^ Åi a^^r ^1-; ^i.,"". ,:; : d}.,"', 
t

lt -**,n:f ,-*.,i

,r--J-l koster for fem båd.e")
Nå, men nck om d.et og over tiI. et forslag til en sejlrute overi og hjem igen-.

25/7 båd.ene pakkes. Kun nad,pakke og anrlre l-i.r,'noCr.enclige tlng
kan vente ti-l næste morgen,

26f,7 xt, Sroo (om morgenen) afsejling fra Vo nordhavn t:-l- Bandholm"
27/T kl-. ? fra Bandhoho til Agersø.
2Bf7 kL. ? fra Agersø til Lohals.
29/.7 kl. . ? fra Lohals ti1 Rud.købing.
SofT t<t. ? fra Ruclkøbing til lindelse Nor,
So,/7-6/A lejr veri. Lindelse Nor,
6f,A Ut. ? fra Lindelse lrlor til Bagenkop,
7/,8 kl. ? fra Bagenkop til Gamrnelhavn på Fejø,
B/B kt. ? fra Gammelharm og ti1 Vo nordhavn"

PS, Dette program er selvfølgeligt ikke fast. Det vi} blive cbskuteret på
stabsmød-et i d.enne måned. (se progranmet)
Det påtænkes at j-nvitere to skotter herned., evt. også to bel-rier.
Det ovenfor nævnte tur-gebyr bed.es betalt i rater af haivtred-s eller hund-re-
d.e kroner. HUSK at f& en kvittering og ger:r d.en inCtil togtet er overståeb
- ellers vil du blive krævet to gange, hvis Cer e: k1ucld.er i::egnskabet"

Jeg spejder:

sommertogt ved Lind.else Nor.

Sygekassenunner !

TTLIM]"J}ING TII SOUII\IERTOGT VE) LIN'EJ,Sf 1.iOR

tilmeid"er r:rg herved- til

Værges und.erskrif t;

Med" spe jd,erhi-1sen

K je ld Gerdrup 
"i d.e fø1gend.e nunre af bladct,PS. Yidere om togtet kan læses
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Som nogle rnåske ved arbejd.es der for tid.en i- troppenrmed. at
oprette,de så Iænge oxntalte søpiger.På et stabsrqød-e rqed. P.F.er
blev bolden kastet op af Flemming og b-"1ev grebet af 0d,d,var,Yh-
len og Henrik(undertegned.e),Disse fire har nu holdt et par
møderrhvor d.e har prøvet at furud.se aLl"e o.e proplemer'(benspænd)
d-er kan opstå.For at vise at d.e vj-fkelig laver noget,inar jeg
til d.enne Vandpost interviewet d"em.
Sp:Er det rigtigt i arbejder med at oprettte søpiger?
Sv:Ja.
Sp:Hvor langt er i nået 1 c1r.,tte ar.beicte?
Sv:Vi har foreløbig hold-t to mød.errhvor vi har gennemdrøftet

a}le tænkelige og utænkelige problemer m.h.t, søpågearbelde
f . elcs :f iihørsf oriroJ-d., kontingen1, , ansrrariig f ører runif orm, for-
s ikring, f. ar\ ø 3, f art øj s f ørerpr Øv er, we eiiend.er, naturlig t ilganb .

Sp:Har I kontaktet nogle piger eild.nu?
Sv:Vi har snakket roed nogle stykkerroB d"isse var positivt ind-

sti]-]-et.
Sp:Hvad. bliver jeres næste skrlc,t'l
Sv;X.t ,ho1.d,,: et nøcle de interesserecie emnerrn-\,or vi vil ud.d.ele

nogle secLlr e som erund er fabrikation "
Sp:Hvad skal ,1.r stå j- r,å sedler? \

Sv:Der s1'ri:-1 stå forskellige spørqsmå)-.ogneclerst oen interesse
red-es narwn.

Sp:Regner i sel-v med det blir til nogetreller regner i med i
opgover?

Sv:I øjeblikket er vi positivt ind"stillet,seh. om vi har et
væld af ukl-ared.e problemer(Uåstce er cler gnmd" tiJ- at være
negatir,"t indstiil-et,d.et kornmer jo meget anr på hrrord.an det
hliver mod"taget ,oå højere instanser.

Sp:iivor mange regner i med d.er vj-l konme tiI- føromtalte mød.e?
Sv:7-10 stk.
Sp:Hvornår viJ. I holde det nøct-e?
Su:I nærmeste fremtid-,måske ali-erecie i næste uge.

BAIOENGODESAGOPBAIOINGODESAG0PBAKDENGODESAGOPBAICIIING0DESAGOPBAIOENGODESAG0PBAICDENG(
-hvis du på nogen måd"e kan.

§IABSMØDE fred.ag d.en 20 marts "

TiJ- d.ette mød.e mødte lller ,tropsføreren,tropsassistenten og
jungmænd,ene.Vi di-skutered.e forskellige ting,så vidt jeg husker
især: SØPIGER ( ovenforontalte )

KOI{T IGENTSFORHØJEISE .
KONTIGEI,iTBETALING FOR TROPSASSISTENIER ( rimeligt )
IITDI(R/flI\TIIIG AF SOi$iERIOGTSPENGE .

Desud.en snakked-e vi en deJ- om bådklargøring og reparationer
på d.e forskelli-ge spande,hvor det var bitligst for os at købe
roal.lng og meget andet meo. klargøring.IiIu kan jeg vist ikke få
d"et stabsmøde tiiiiiiiiiiii1 at f5r5ryy111l11de mere,det var
ogsåkjef,f d.er var så naiv at sige at jeg skulJ-e fyld.e si-den
ud med rlet pjat.l$U må jeg nok heJ.lere prØve en større

linjeafstand.(aU Aet hjalp gevaldigt)i{vad nu,når jo,nu skal jeg

kun sige FAR

itEt lvl.ini
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En kommentar til det hcl,e,

"fuglefljøjt på- marken
spætternes hak i bar:kcn
fuglenes fiøjt j skoven
manden bag vecl Plovr-n
plovmand. ,, je' sk-;rlder Karl Einar en

plovmand"" "

Det er forår,fuglene s-\'n€;er og a1le
er glade,men mon ikke vi snart korn-

mer i samme situation som Di-rch
Passer?For Øiebl-ik}<et eti det jo
svært (3L/3-70),da o.er jo ikke er
købt maling og regningen hos både-

bygger:en er lkke betalt "l\lien bortset
fra det så går det jo udemærket.Det
har været På.ske,det var jo nok en

overraske 1se , f or i påskr:n ple i er ma

man jo ab lave både.Yi e'r jo også
gået i gang med at lave, L,osen,mcrl

et par fremtrædende personliglreder
har d_es1,rærre manq:let (Clayr,Bo,Leif )

Da det jo er s jældent at raan ser Bo

hvor der skal arbcjdes må. d,nt jo si
ges at han er unCskvlCt,men CldYr
og Lelf ?På l-osen sKel der i år r,'æ-

re cn del nyt.Der er bl"a"På mlne

vegne af Henril:i Sknde kor:,met dc't

forslag at vi b':r"Ce føYe eI sort

flrlg med et døclningehoved,.Du kan tro
dr:t er rart når man har en der kan
irdtr-,rkke ens meninger"Du skulle også
prøve at finde sad.an en.Der er for
øjeblikket en livlig aktivitet for
at få. søpiger i troppør,Dette pro-
blem kan du }æse nærmere om andet -
sted.srmen nvorfor prøver vi lkke at
oprette en søulvef1ok"Jeg ved godt
nt vr- ikke rlgtig kan få noget fysisk
ud d-em på saflrme måc1e som af søpiger,
men tilgangen 'ri1 på en måde være

sikret "Yar det iklce noget at ai.rb,e jd.e

på?I{e1lcr ikke denne gang har ieg
modtaget indlæg fra DIG til "Or:det
Frit",hvad kan det dog skyldes?
Det var vist nok det,Vi kan dog lige
fortæl1e d1g at her ved redaktionens
slutning er der kun 2, dage til divi
sionsturneringen,glæd dig.Nu vi er
i gang med a.L gIæde folk vil vi også
gerile glæd.e iienrik Skud,e,IIan vi.l så

gerne havr: at cler blj-ver underskrevet
11ge som:

Derfor vi1
d.erskrive:

VET'ISTRESO C IALI STERNE .

vi glæde ham ved at un-

EN JU}trGIVIA}ID "

Poul
Poul" ?

Red; -,i redaktionen mm"

Ilvis du ikke har fa,ttert det,så er denne side skrevet af
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Så er jeg her igenrDenae gang

er Cer ikke sket så megetrmen

åer åa noget at skrive olr,

Yi hår fået besked- om d-iYisions
turneringen. Den b1i-re:: i år
hotåt i nærtreden af Næstvecl,

Det bliver i d-agene 21.-26,
april,men Cet står i prcgram-
met.
l,/ien hvorfor ,leltager vi?Er d-et

ikke nærmest forcli vi lrær er
tvunget til d.et?Alle d.e andre

har været på d'i.ri så skal vi
ogsårmen hvorfor?Vi er Ca SØr

§IE{IEEE og tit d.en tic skutle
båd-ene jo også Yære i vand.et.
Så kunne vi i sted-et for tage
en trtipstur ued båd-enerd"et er
jo d"ot vi er blevet speidere
for.Det erikke for at løbe
runri-t i mudder ng regnvejr,
d.et kan vi jo gØro der hjemme.

- Jeg kunne godt lic1e at høre de

r and-res mening om d-ette spØrgs-

1 mår'

Bådklargøringen er nu kommet

i gang ag i år er d-et hlevet
bestemt at viskal hrænde malin-
gen af båCene så rl,et giver og-

"å dr,trgjstrnx lidt arbejrlc:
Selve irfbrænd-ingen går let,
men så er rler slibe.lrbejd"et
bagefter.tlele båden kan hræn-

d-es af udvenCig På ca,l 1/2
time

Patrulj eleCeren sid_der skærtorsd.ag
og tænker:mon ixke vi skulle gå ned
og orrlne båd-ene og materialerne i
d.ag nu vi har ferj-e d-et har vi jc
fået besked på.I1an får med" besvær
samlet patruljen sammen og d.e dra.-
ger afsted., lVlaling, sandpapi_r :g lig-
r.Lend.e har man fået hesked. på at hen
te hos tropsførerenrmen han har ik-
ke fået købt det og d.e næste to d.a-
ge er forretningerne lukket,Man
venter til lørdag og ringer så igen
tril trcpsføreren for at få noget
sandpapir og maling og hvad- opd_ager

man:han er taget på ferie,sønd.ag
ag mand.ag har forretningerne igen
Iukke'b og d.a rr.an er nået iril tirs
dag er d,er kun to dAge titbage af
ferien.lVlan har nu hele f erien gået
og manglet maling og sanCpapir og
har kun fået lavet d-et d_er har kun
net ordnes med- et skrabejern.
Dette var en lil}e historie som jeg
syntes d"et var meget passende at
få med. i d_ette nlunmer af Vandpesten
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